
 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 32         

                                           

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 3 Augusti 
Potatis- och skinkgratäng, inlagd gurka 
 

 
Tisdag 4 Augusti 
Stekt fisk i ugn, potatis och remouladsås 
 
 
Onsdag 5 Augusti 
Kycklinggryta, potatis/matvete, broccolibuketter 
 
 
Torsdag 6 Augusti 
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 7 Augusti 
Fusilli och köttfärssås, pizzasallad 

 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, 
bordsmargarin samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 

 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 33        

                                            

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 10 Augusti 
Grillkorv med stuvad vitkål och kokt potatis 

 
Tisdag 11 Augusti 
Sprödbakad fisk med potatismos och finriven morot 
 
 
Onsdag 12 Augusti 
Köttfärs i ugn, potatis, skysås, grönsaksblandning och lingonsylt 
 
 
Torsdag 13 Augusti 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 14 Augusti 
Kalops, potatis/matkorn och inlagda rödbetor 

 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, 
bordsmargarin samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 

 

 

 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 34    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 17 Augusti 
Studiedag skola 
Gräddstuvad pyttipanna med inlagda rödbetor 

 
Tisdag 18 Augusti  
Studiedag skola 
Sprödbakad fisk med remouladsås, kokt potatis och ärter 
 
 
Onsdag 19 Augusti 
Korvgryta med tomat och paprika, pastapennor, rotfrukter 
Exotisk böngryta och pastapennor 
 
 
Torsdag 20 Augusti ”1:a serveringsdag skola” 
Tacos med köttfärsröra, tortillas, nachos, dressing, ris o salladsbuffé 
Tacos med quornfärsröra, tortillas, nachos, dressing, ris o 
salladsbuffé 
Morotssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 21 Augusti 
Ugnsstekt kyckling, potatis, gräddsås, inlagd gurka 
Rotfrukts- och grönkålsbiffar, potatis och vitlöksdressing 

 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, 
bordsmargarin samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 35    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 24 Augusti 
Fiskgratäng med tomat och basilika, kokt potatis/matvete, varma 
grönsaker 
Potatisgratäng med bladspenat och fetaost, varma grönsaker 
 
 
Tisdag 25 Augusti 
Hamburgare med bröd, potatismos och dressing 
Grönsaksburgare med bröd, potatismos och dressing 
 
 
Onsdag 26 Augusti  
Kyckling Tikka Masala, pasta 
Grönsaksgryta Tikka Masala, pasta 
Färsfrestelse 
 
Torsdag 27 Augusti 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pastasallad med kyckling 
 
 
Fredag 28 Augusti 
Bogstek av fläsk, potatis, gräddsås, brynt vitkål och äppelmos 
Ost- och spenatpaj med brynt vitkål 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, 
bordsmargarin samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 


